Maplerock Ranch
inbjuder till

HJO KO

2018

26 - 29 juli 2018
1x AQHA, 1x APHA, 1xAPHC, 1 x SRCHA, 1x NCHAS samt
Allbreedsklasser

Huvuddomare: Jan Boogaerts
Ropingdomare: Joakim Pettersson
Tävlingsledare: Betty Magnusson
Domarsekreterare: Helene Thörn
Sekretariat: Yvonne Pettersson Lundgren
Tävlingsplats: Tävlingen hålls utomhus på bana ca: 60 x 30m, Abrahamstorps gård, Hjo.

Anmälan:
•

Senast 8/7 2018 tillsammans med kopior på medlemskort och
registreringbevis på häst alt. Licens.

•

Maila kopior till sekretariat@hjoko.eu.

•

För deltagande i Allbreedsklasser krävs inga licenser eller särskilda
medlemskap.

•

För deltagande i AQHA, APHA, APHC ,NCHAS samt SRCHA klasser
krävs det att både ryttare och hästägare är medlemmar i respektive
förening.

•

Anmälan skall vara inskickad och pengarna skall vara kontot tillhanda
senast 8/7 2018 därefter kommer vi att kräva efteranmälningsavgift på
500 kr/ekipage.

•

Vi kommer i största mån ha kontantfri hantering i sekretariatet.

•

Anmälan efter 8/7-2018 endast i mån av plats efter kontakt med
tävlingsledningen. info@hjoko.eu

•

Anmälan skall göras via bifogad anmälningsblankett som finns på
www.hjoko.eu

•

Samtliga avgifter skall betalas till
BG: 5114-8989 eller Swish 123 209 332 6
Ange tydligt på inbetalningen vad och vem anmälan gäller.

Startanmälan:
Skall göras i sekretariatet senast 1 timme innan klassens början
Inbetalda startavgifter återbetalas med ett avdrag om 200:- mot uppvisande av
läkar/veterinärintyg daterat senast 26/7 2018, observera att det endast gäller
startavgifter.

Avgifter
Cowhorse/ Cutting/ Herdwork/ Ranch/Cutting/ Ranch Cow Work:
Bridle Spectacular
Ranch Klasser (Utom Ranch Cutting & Ranch Cow Work)
Team Sorting
Team Penning, CattlePenning
Övriga klasser

Youth-ryttare

Per Klass
exkl cattlecharge
350 kr
1 200 kr
250 kr
250 kr
250 kr
250 kr
200kr (gäller allbr.klasser med
undantag för team Penning
och Team sorting)

Övriga avgifter:
Cattlecharge
Veterinäravgift
Officecarge

Boxar: Box meeting

Hö & spån finns att köpa på plats.

300kr/boskapsklass
300kr/häst
200kr/häst
1100kr (inkl. 1 spånbal)
Priset kommer att korrigeras
basserat på antal sponsorer.
Hö: 3kr/kg
Spån: 100kr/bal

Servicetjänster som fodring samt mockning finns att köpa till
under meetinghelgen

Fodring: 50kr
Mockning: 150kr

Priser:
Pokaler/Prisrosetter, skänkta priser samt sponsrade pengar. Sponsrade pengar
kommer i första hand läggas på att reducera boxhyran för de tävlande.
I SRCHA-klasserna går 5o% av anmälningsavgifterna tillbaka som prispengar
och fördelas enl regelbok. I NCHAS klasser går del av anmälningsavgiften
tillbaka och fördelas enl regelbok. Prispengar sätts in på deltagarens konto efter
tävlingens slut (max 14 dagar). I samtliga SRCHA klasser med undantag för
Bridle Spectacular kommer ett avdrag med 50kr av startavgiften göras innan
uträkning av prispeng sker då dessa skall tillfalla SRCHA för att hamna i potten
för deras Year & Awards.
Ev. vinstskatt betalas av vinnaren själv.
I cuperna tillfaller pokalen den som haft bäst resultat efter del 1 och del 2. Vid
lika resultat vinner den som haft högst poäng i del 1. Rosetter i varje klass.

För vinst i I All Around Versatility Ranch Horse krävs deltagande i minst 3
klasser varav minst en ko klass och i conformation klassen.

I år kommer vi även ha pris för:
Bästa Ekipage
Det ekipage som haft bäst sammanlagda score under hela
HJOKO 2018 kommer att koras efter sista klassen på
söndagen.
Vinnaren vinner en sadel sponsrad av Henry på
WESTERN HORSEMEN.
(Vid lika resultat vinner den som haft minst antal straffpoäng i bedömningarna.)

Boende:
Campingplats inkl. el kostar 600kr/helg eller 240kr/dygn

Campingplats utan el 300kr/helg eller 100kr/dygn

Det gäller ej fri placering på campingområdet.
Vid ankomst får man anvisning om placering.
Campingen kommer vara uppdelad i el och icke el.

Övrigt:
•

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in klasser.
Eventuella ändringar kommer endast meddelas på www.hjoko.eu

•

Arrangören kräver alla att ha sina hästar vaccinerade enligt SvRF regler.

•

Alla hästar som vistas på tävlingsplatsen skall veterinärbesiktigas varje dag
(UTOM dem som bara visar vid hand), tider kommer att anslås i sekretariatet
och på www.hjoko.eu

•

HJOKO All Around Versatility Ranch horse, här samlar man poäng I de klasser
man startar Minimum 3 klasser där en Ko klass och Conformation klassen
obligatoriska. Ingår gör: Ranch Trail, Ranch Conformation, Ranch riding,
Ranch cutting, Ranch Reining och Ranch Cow Work (I ranch cow work ingår
boxning, fence work och circling).

•

Gällande AQHA, APHA, APHC: Vid för få startande i junior resp. senior klass kan vi
komma att slå ihop dessa till en All Ages klass

•

Team Penning/Team Sorting. OBS! Varje person i laget anmäler sig själva.
Glöm inte ange lag namn.

•

Bridle Spectacular = en cattle charge per häst. Enl NRCHA regler.

•

Allbreed Herdwork rids på snafflebit eller hackamore oavsett hästens ålder.
Valfritt att rida med en-eller tvåhandsfattning.

•

Allbreedsklasser rids efter AQHAs regelbok där den är tillämplig.

Ropingklasser enl WRAS-regler.

•

För att få delta i klassen SRCHA Rookie Non-pro Limited får ryttaren ej ha
vunnit mer än max 1000kr i SRCHA/NRCHA-klasser under sin livstid.

•

Publik: upp till 15 år fri entré, övriga 150 kr/dag eller 300 kr för hela helgen.

•

För mer info om tävlingen kontakta oss på info@hjoko.eu eller gå in på
www.hjoko.eu

Vi på Maplerock Ranch
hälsar alla varmt välkomna!

